JUSTÍNA, n.o., PODLUŽANY 79, 935 27 PODLUŽANY
Miesto prevádzky: Zariadenie pre seniorov, Podlužany, č. 79

STRATEGICKÁ VÍZIA
Poslanie
Poslaním zariadenia pre seniorov JUSTÍNA, n.o. je poskytovať kvalitné sociálne
služby v zmysle Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zamestnancami s odbornou
kvalifikáciou na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv
a základných slobôd. Naším poslaním je zabezpečiť dôstojné a plnohodnotné prežitie
staroby seniorov v našom zariadení, pracovať na zdokonaľovaní a nájdení vhodnej cesty pre
uspokojovanie potrieb klientov a bezpečie istoty a tepla domova.
Cieľom je dosiahnuť empatickým a milým prístupom, spoločnou prácou, ľudskými,
odbornými a komplexnými sociálnymi, opatrovateľskými službami plné uspokojenie potrieb
a požiadaviek klientov a ich blízkych, získať uznanie zo súčasným dosiahnutím spokojnosti
zamestnancov.
Strategická vízia
JUSTÍNA, n.o. zariadenie pre seniorov je známym, vyhľadávaním a plne využívaním
zariadením. Zariadenie je bezbariérového typu. Strategickou víziou zariadenia je zveľadiť
okolie zariadenia. Oprava a maľovanie budovy (fasády), úprava záhrady pred budovou,
vysekanie stromov pred budovou, aby presvetlili miestnosti (izby), opravy a úpravy interiéru,
nové nábytky. Zariadenie chce prijať ďalšiu pracovnú silu na pozíciu kuchárka. Zariadenie
chce do budúcna ešte viac rozvíjať spoluprácu s obcou a s komunitou. Zariadenie chce tiež
zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov a zvýšiť kvalitu poskytovania sociálnej služby
v praxi. 2018 – 2022.
Hodnoty s ktorými sa riadime
Veríme, že každý človek bez ohľadu na svoj hendikep a postih telesný, alebo mentálny
je výnimočný a jedinečný. Má hodnotu a zaslúži si patričné prijatie a zaobchádzanie bez

ohľadu na svoje znevýhodnenie. Veríme, že našou povinnosťou a každodennou prácou je
vytvárať a skrášľovať prostredie v ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby ako
odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných. Veríme, že prejavená dôvera našich
klientov a svedomitá práca našich zamestnancov patria k najdôležitejším hodnotám
organizácie, ktorými sa organizácia riadi a stavia na nich.
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